
 

 

Deklaracja uczestnictwa w zawodach pływackich o Buchar Burmistrza Prudnika 

Prudnik, dnia 02.12.2018r. – basen pływacki w Prudniku, przy ul. Podgórnej  

 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: …………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka …………………………… szkoła nr / klasa  …..………………… 

Imię i nazwisko dziecka …………………………… szkoła nr / klasa ……..……………… 

Imię i nazwisko dziecka …………………………… szkoła nr / klasa …..………………… 

 

Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego …………………………………… . 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………….. 
                                                                                                                                Imię i nazwisko dziecka 

 

w zawodach pływackich, których organizatorem jest Szkoła Pływania „Delfin” Krzysztof 

Kasprzyszyn z siedziba w Prudniku przy ul. Rostka 6/5 a współorganizatorem Ośrodek 

Sportu i Rekreacji z siedzibą w Prudniku, przy ul. Parkowej 4 

Oświadczam, że otrzymałem/łam regulamin zawodów, zapoznałem/łam się z jego 

treścią oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / dziecka* dla potrzeb 

organizacji i prowadzenia zawodów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (t. j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).  

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą gromadzenia  

i przetwarzania moich / dziecka * danych osobowych i zostałam/em poinformowany 

przez Administratora Danych Osobowych, że podane przez mnie dane osobowe będą 

wykorzystane jedynie w celu realizacji zawodów. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału w zawodach.  

 

Oświadczam, że zapoznał się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści 

moich danych osobowych  i możliwości ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. 

 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego  

/ dziecka* w zawodach.  

 



 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego / dziecka* 

podczas zawodów oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na 

stronie internetowej oraz profilu fb organizatora i wspołorganizatora, w folderach  

i innych materiałach mających na celu promocję organizatora i wspołorganizatora.   

 
 
……………………………………………….  ……………………………… 
Podpis uczestnika / opiekuna uczestnika      Miejscowość i data 
 

*skreślić niewłaściwe  

 

 

 

Klauzula informacyjna: 
1. W celu realizacji zawodów Szkoła Pływania „Delfin” Krzysztof Kasprzyszyn  

z siedziba w Prudniku przy ul. Rostka 6/5 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji  
z siedzibą w Prudniku, przy ul. Parkowej 4 pozyskują dane osobowe w postaci: 
imienia i nazwiska dziecka, nazwy, numeru szkoły i klasy do której uczęszcza 
Państwa dziecko, Państwa numeru telefonu. 

2. Udostępnienie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 
jest dobrowolne, niemniej nie udostępnienie wskazanych danych osobowych 
oraz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w zawodach. 

3. Administratorem udostępnionych danych osobowych są: Szkoła Pływania 
„Delfin” Krzysztof Kasprzyszyn z siedziba w Prudniku przy ul. Rostka 6/5 oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 
4. Dane osobowe wskazane powyżej, zbierane są przez: organizatora  
i współorganizatora zawodów wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji 
zawodów. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych  
w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych 
oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, zmiany lub usunięcia. Zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie,  
w dowolny sposób, tak w całości jak i w części. 

 
 
 
 
 
……………………………………………….  ……………………………… 
Podpis uczestnika lub opiekuna / rodzica            Miejscowość i data 


